GBulletin ’21-7

Een nieuw bulletin van GEMEENTEBELANGEN, editie 7 in 2021, deze keer 3
bladzijden (B-8 verschijnt pas in september!); veel informatie: raadsvergaderingnieuws, zwembad Bloemketerp, woningbouw, bodemvisie, mobiliteitsvisie,
ophalen oud papier en jaarvergadering Spannum.

RAADSVERGADERING 1 JULI
GESTELDE VRAGEN VAN GEMEENTEBELANGEN:
Het (te) laat beantwoorden van brieven van bewoners van de Zilverstraat in
Franeker en gymnastiekvereniging Be Quick;
De uitvoering van de motie (11 juni 2020) “Meer ecologie in
landschapselementen”
ZWEMBAD BLOEMKETERP
In de raadsvergadering van 1 juli jl. is de fractie akkoord gegaan met het
beschikbaar stellen van € 60.000,- subsidie voor het openhouden van zwembad
Bloemketerp. Dat de fractie hiermee akkoord is gegaan ligt mede aan het feit dat
in oktober/november a.s. definitieve besluitvorming zal plaatsvinden over de
zwembaden in de gemeente Waadhoeke. Om als openbaar zwembad tot de

besluitvorming open te blijven, staat het bad “het water zodanig tot aan de
lippen” dat het dan in september al dicht zou gaan. Met de € 60,000,- (nodig voor
personeel – en energiekosten en noodzakelijk achterstallig onderhoud) blijft
Bloemketerp in ieder geval open als openbaar zwembad tot 1 maart 2022.
WONINGBOUW WAADHOEKE
Onder andere in de Kadernota wordt aangegeven dat Waadhoeke jaarlijks met
vijftig (50) wooneenheden wil groeien. Dat betekent een rem op de zo hoog
nodige woningbouw. Op deze manier doet Waadhoeke er 12 jaar over om het
haar, door Gedeputeerde Staten toegekende quotum, vol te bouwen en is er nog
niets extra’s gedaan. Groeien betekent ook een toename van het totaal aantal
woningen in Waadhoeke. In de nota is niet helder aangegeven wat er gedaan
wordt met het aantal af te breken wooneenheden. Worden die gecompenseerd of
gaat het alleen om het aantal van 50 te bouwen wooneenheden. In dat geval is er
geen toename van 50 maar een aanmerkelijk kleiner aantal.
Dit moet in een volgende raadsperiode anders en Gemeentebelangen zal
dan ook volop in blijven zetten op meer woningbouw. Waadhoeke heeft 40
mooie dorpen en een gezellige stad. Er is nog voldoende ruimte om te
bouwen! “Net eamelje, mar dwaan!”

BODEMVISIE
Wat valt Gemeentebelangen op in de Bodemvisie? Gemeente Waadhoeke wil, zo
staat in de visie, gas- en zoutwinning onder land blijven toestaan.
Gemeentebelangen heeft de wethouder er tweemaal op gewezen dat de tekst in
de Bodemvisie meerdere tegenstrijdigheden bevat en uitgaat van gas – en zout
winning onder land. Een ander opvallend punt uit de Bodemvisie is de
hoeveelheid zorg die men heeft voor het landschap, dat blijkt ook uit ”Bijlage 3”.
Hier staat letterlijk: “Beperken plaatsing windmolens en zonnevelden (schade aan
landschap).”
Gemeentebelangen heeft aangegeven dat er fouten/tegenstijdigheden staan in

de bodemvisie. Helaas heeft de wethouder niets met de opmerkingen gedaan en
deze is ter inzage gelegd. Wilt u meer weten over de bodemvisie:
Ga naar de iBabs-omgeving van Waadhoeke en typ ‘Bodemvisie’ in het zoekveld.
MOBILITEITSVISIE
De Ontwerp Mobiliteitsvisie is ter inzage gelegd. Tot en met 31 augustus 2021
kunt u met een zienswijze uw opmerkingen en wensen op deze visie kenbaar
maken.
fietspaden
Gemeentebelangen heeft bij de behandeling om meer aandacht gevraagd voor de
fietsroutes Hatzum – Baaium – Winsum, de Gernierswei en de Mûntsewei. Deze
laatste hoofdfietsroute, die veel door schoolgaande jeugd gebruikt wordt, wordt
niet in de Ontwerp Mobiliteitsvisie genoemd.
Openbaar vervoer, busverbinding Het Bildt – Franeker en het transferium bij
Marsum
Gemeentebelangen is voor het in standhouden van de huidige buslijnen en routes.
Het strekken van drukbezette lijnen met veel scholieren en ouderen is voor
Gemeentebelangen onbespreekbaar. Ook mist in het Ontwerp Mobiliteitsvisie het,
in het rapport van Goudappel, genoemde Transferium voor de busverbindingen bij
Marsum. Dit Transferium zou een prima overstapplek zijn voor de inwoners van
het Bildt en de dorpen aan lijn 71 naar o.a. Franeker. Maar ook het crematorium,
de bewoners van de Trekwei van Deinum en de inwoners van Ritsumasyl zouden
hiermee weer aangesloten worden op het openbaar vervoer.
Harnzertrekfeart – Dronryp
In het kernteam van 23 maart jl. is de conceptmobiliteitsvisie behandeld. Op
pagina 26 van dit stuk staat een kaartje met daarop de vaarwegen in Waadhoeke.
De Harnzertrekfeart naar Dronryp is hier voor het traject van Harinxmakanaal –
Dronryp centrum als vaarwegklasse CM (grote motorjachten) opgenomen. In de
voorliggende “Ontwerp Mobiliteitsvisie” staat op pagina 26 (bijna) hetzelfde
kaartje. Echter is hier de bovengenoemde vaarwegklasse vanaf de bocht bij de
scheepswerf tot Dronryp centrum er helemaal uitgehaald. Gemeentebelangen
heeft de Wethouder gevraagd bovengenoemde zaken alsnog in de Ontwerp
Mobiliteitsvisie op te nemen c/q aan te passen. Helaas werd dat door de
wethouder geweigerd.
Meer informatie over het indienen van een zienswijze is te vinden op de website
van de gemeente Waadhoeke (link: Nieuwsbericht – Gemeente Waadhoeke)

INZAMELING OUD PAPIER
Het kan dus wel. De bestaande ophaalsystematiek van oud papier in Waadhoeke
is nog gebaseerd op de periode van voor de herindeling. Zo kent bijna ieder dorp
en wijk een andere inzameling. Het college wilde dit graag harmoniseren. Ook
Omrin gaf als verwerker van al die tonnen oud papier aan, dat zij graag naar een
of twee systemen wilde. Onze fractie heeft zich sterk gemaakt voor het handhaven
van de huidige en beproefde verschillende ophaalsystemen. Want de input van de
verenigingen, scholen en wijken gaf daar alle reden toe. Waarom iets veranderen
als iedereen daar tevreden over is? Na raadsbesluit van 1 juli jl. blijft alles bij het

oude en is zelfs de garantieprijs nog iets verhoogd.
Goed nieuws voor de penningmeesters! Het kan dus wel!

GB AANWEZIG BIJ JAARVERGADERING
DORPSBELANG SPANNUM
Op 8 juni waren Lute Pen en Bouwe van der Veer van Gemeentebelangen (en
daarmee de enige vertegenwoordigers van een politieke partij) aanwezig bij de
jaarvergadering van dorpsbelang Spannum. Het mooie dorpshuis Ús Gebouw,
prachtig opgeknapt met behulp ook van vrijwilligers, is een voorziening om trots
op te zijn.
De voorzitter opende om 20.00 uur de vergadering. Er stonden veel punten op de
agenda. In een ontspannen en plezierige sfeer werden die punten bekwaam en
met kennis van zaken besproken. Er worden veel initiatieven ontwikkeld, achter
subsidies aan gegaan en vooral wordt er heel veel zelf gedaan. Het motto “niet
wachten op de gemeente of andere instanties maar vooral zelf actief zijn” is zeker
van toepassing op de inwoners van Spannum. GB kreeg in de rondvraag de
gelegenheid om dorpsbelang te bedanken voor de fijne avond en kon de inzet van
het dorp en de positieve benadering van veel zaken erg waarderen.

Gemeentebelangen wenst iedereen een prettige en zonnige vakantie toe.
En… hebt u ons nodig, er is altijd wel een raadslid beschikbaar voor u!

DE FRACTIE VAN GEMEENTEBELANGEN, van links naar rechts: Kees Arendz,
Anita Mast, Adrie Weiland, Leendert Ferwerda, Herre Hof, Klaas Rodenburg,
Haaye Hoekstra en fractievoorzitter Douwe Kamstra

